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Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2021
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Kính gửi: Sở Công Thƣơng thành phố Đà Nẵng

ao

ttp

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-TTKCXT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành
Quy chế dân chủ cơ sở của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại thành phố
Đà Nẵng;
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Căn cứ Công văn số 1865/UBND-SNV ngày 01 tháng 4 năm 2021 của UBND
thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
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Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại thành phố Đà Nẵng kính báo cáo
tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2021 của Trung tâm nhƣ
sau:
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1. Công tác thông tin, tuyên truyền
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- Trong 6 tháng đầu năm 2021, thông qua các cuộc họp, sinh hoạt Chi bộ, họp giao
ban cơ quan, Trung tâm đã tuyên truyền, quán triệt sâu sắc cho đảng viên, công chức,
viên chức, ngƣời lao động những chủ trƣơng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản pháp
luật của Nhà nƣớc về xấy dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

51

Do ảnh hƣởng của dịch bệnh Covid-19, hạn chế tập trung đông ngƣời nhƣng công
tác thông tin, tuyên truyền vẫn đƣợc thực hiện tốt ở Trung tâm thông qua các cuộc trao
đổi, thông tin trên môi trƣờng mạng, góp phần nhắc nhở toàn thể công chức, viên chức,
ngƣời lao động thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị;
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- Tiếp tục phổ biến, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung các văn bản của
Trung ƣơng và địa phƣơng quy định về thực hiện Quy chế đân chủ ở cơ sở nhƣ: Nghị
định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt
động của cơ quan hành chính nhà nƣớc và đơn vị sự nghiệp công lập; Kết luận số 120KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh,
nâng cao chất lƣợng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”;
Nghị quyết Trung ƣơng 4 (khóa XII); Chỉ thị số 16/CT- TTg ngày 16-5-2016 của Thủ
tƣớng Chính phủ về tăng cƣờng và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nƣớc,
chính quyền các cấp trong tình hình mới; Đề án của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả
công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan nhà nƣớc trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng; Đề án thực hiện Chƣơng trình “Thành phố 4 an”, đặc biệt là thực hiện Chƣơng
trình Năm thu hút đầu tƣ của Ban thƣờng vụ Thành ủy, tạo sự chuyển biến tích cực về vai
trò trách nhiệm ngƣời đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
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- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở Trung tâm cũng đƣợc chú trọng. Trung
tâm đã ban hành Quy chế dân chủ cơ sở kèm theo Quyết định số 25/QĐ-TTKCXT ngày
29 tháng 3 năm 2019. Kể từ đó đến nay, mọi hoạt động của Trung tâm đều tuân thủ theo
Quy chế đã đề ra, chƣa gặp khó khăn, vƣớng mắc gì trong quá trình triển khai thực hiện.
Lãnh đạo Trung tâm luôn chú trọng, quán triệt thực hiện tốt các nội dung đề ra trong Quy
chế, làm cơ sở để hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ khác của cơ quan;
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- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Thông tƣ số 01/2016/TT-BNV của
Bộ Nội vụ, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân
chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nƣớc và đơn vị sự nghiệp công lập gắn với
triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị chuyên đề năm
2020, Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 43-CT/TU và các văn bản liên quan về thực hiện quy
chế dân chủ ở cơ sở;
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- Lãnh đạo Trung tâm luôn chú trọng công tác đối thoại với các tổ chức, đoàn thể,
công chức, viên chức và ngƣời lao động, tạo sự đồng thuận cao trong công tác quản lý
điều hành;
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- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở thành
viên đã phối hợp cùng Lãnh đạo Trung tâm và các đoàn thể theo dõi, phối hợp thực hiện
tốt quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị;
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- Bên cạnh đó, tại Hội nghị viên chức, ngƣời lao động năm 2020 của Trung tâm
cũng đã bầu lại Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 theo đúng quy định. Theo
đó, Ban Thanh tra nhân dân cũng luôn chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của mình
tại Trung tâm, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nƣớc gắn với vận động, biểu dƣơng,
khen thƣởng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên, công chức, viên chức,
ngƣời lao động;
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- Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù chịu ảnh hƣởng nhiều bởi tình hình dịch bệnh
Covid-19 và thực hiện chủ trƣơng chung của UBND thành phố về thực hiện thông điệp
5K trong phòng, chống dịch, Lãnh đạo Trung tâm cũng đã chỉ đạo việc bố trí nơi tiếp dân
phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện việc khai báo y tế, tiếp dân ở sảnh tầng 1, bố trí
chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách an toàn khi trao đổi công việc và tổ chức hòm thƣ góp ý
để tiếp thu và giải quyết các ý kiến góp ý. Cử ngƣời có trách nhiệm gặp và giải quyết
công việc có liên quan khi công dân, tổ chức có yêu cầu theo quy định của pháp luật, vừa
đảm bảo công tác phòng, chống dịch và vẫn đảm bảo triển khai thực hiện các hoạt động
tại Trung tâm.
3. Công tác Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, ngƣời lao động

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Trung tâm đã phối hợp với công đoàn cơ sở thành
viên tiến hành tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức, ngƣời lao động năm
2020 và tiến hành triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, ngƣời
lao động đảm bảo theo đúng quy định.
4. Công tác phối hợp giữa các đoàn thể tại Trung tâm
Lãnh đạo Trung tâm luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để Công đoàn, Đoàn
Thanh niên Trung tâm hoạt động, thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, ngƣời lao động, góp ý xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số
218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

3

5. Về việc thực hiện chế độ báo cáo
Trung tâm cũng thực hiện tốt chế độ báo cáo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ
sở theo đúng quy định và hƣớng dẫn của cấp trên.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đẩu năm
2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại thành phố Đà Nẵng, Trung
tâm kính báo cáo Sở./.
Nơi nhận:
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- Nhƣ trên;
- Các PGĐ Trung tâm;
- Các phòng, ban (để biết);
- BBT Website Trung tâm (để đăng tin);
- Lƣu: VT, TCHC.
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Lê Thanh Hạ

